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3. Kommunikationer 
 
MÅL – det här vill kommunen uppnå 

Vägar: 
 Vägar ska hålla en hög standard när det gäller trafiksäkerhet, 

utformning, tillgänglighet och miljöpåverkan.  

 Planering ska ske så att störningar från trafiken kan minska. 

 Barriäreffekten av väg 250 genom staden ska minskas.  

 Vägnätet på landsbygden ska förbättras. 

Järnvägar: 
 Järnvägar ska hålla en hög standard när det gäller trafiksä-

kerhet, utformning, tillgänglighet och miljöpåverkan. 

 Tågtrafiken ska tillfredsställa både passagerares och gods-

transporters behov.  

 Planering ska ske så att störningar från trafiken kan minska.  

 Restiden med tåg till Stockholm ska minska. 

Hamn och sjöfart: 
 Verksamheten i Köpings hamn ska ges förutsättningar att 

kunna utvecklas. 

Gång- och cykelvägar: 
 En god framkomlighet ska finnas för cyklister och fotgängare. 

Kollektivtrafik: 
 Kollektivtrafik ska främjas.  

 

 
Bra fungerade kommunikationer och transporter är av stor betydelse 
för kommunen och en god infrastruktur är avgörande för 
kommunens utveckling. 
 
Det finns en trafikplan för tätorterna Köping, Kolsva och Munktorp 
som kommunen arbetar efter. Syftet med trafikplanen är att beskriva 
hur trafiknäten i tätorten kan utformas för att bättre klara sina res-
pektive uppgifter. Målet är säkrare, miljövänligare, trivsammare och 
vackrare tätortsgator för fordonstrafikanter, gående och cyklister. 

 
I planeringsunderlaget finns mer information om kommunikationer, 
bland annat de transportpolitiska målen. 
 
Vägar 
Köpings kommun genomkorsas av E18 och länsväg 250. Vägarna 
utgör de väsentligaste entréerna till Köpings tätort. Länsväg 250 är 
en del av huvudvägnätet i Köping. E18 är av riksintresse. 
 
Länsstyrelsen gör en Länstransportplan (LTP) där statliga pengar 
fördelas till det regionala vägnätet. Objekt i Köpings kommun, enligt 
LTP 2010-21 är ombyggnad av Bergslagsvägen genom tätorten 
Köping och mötesfria vägar mellan Köping-Kolsva och Köping-
Kungsör. 
 
Länsstyrelsen har beslutat om utökade byggnadsfria avstånd längs 
vissa vägar; 50 meter längs E18 och 30 meter längs länsväg 250. I 
övrigt gäller det generella avståndet på 12 meter för de allmänna 
vägarna.  
 
Kommunens viljeinriktning för vägar – förslag på åtgärder 

1. Bygg ut E18/ E20 till motorväg  
E18 mellan Köping och Västerås har inte motorvägsstandard. En ut-
byggnad av E18 till motorväg skulle öka kapaciteten för vägen och 
lösa problem för kommunen. Problemet är att då E18 är avstängd 
leds trafiken om till länsväg 558 via Ringvägen, vilket medför buller 
för närboende och risker ur trafiksäkerhetssynpunkt. Stora mängder 
farligt gods transporteras på vägen vilket riskerar säkerheten vid en 
eventuell olycka.  
 

http://www.koping.se/kommunens-planarbete/planeringsunderlag/kommunikationer/


 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Antagandehandling 2012-09-24           13                      Översiktsplan för Köpings kommun 

 

En förstudie av E18 som motorväg finns framtagen. För näringslivet 
är det av betydelse att E20 mot Göteborg ges en bättre standard. 

2. Infart Öster – E18 till Västeråsvägen (länsväg 558) 
När Köping växer österut kommer en ny Infart Öster om staden att 
behövas. Med en sådan infart skulle trafiken till Norsa industriom-
råde, dit farligt gods transporteras, inte behöva gå genom Köpings 
centrala delar. Vägreservatet (T:5) är markerat på karta 
Kommunikationer. 

3. Bind samman Ullvileden med Ängebyleden  
Mark för en ny väg reserveras väster om Volvo mellan Ullvileden 
och Ängebyleden (T:6). På så sätt slipper tung trafik mot Norsa 
korsa järnvägen och svänga vänster in på länsväg 250. 

4. Förläng Ringvägen till Ängebyleden  
En förlängning av Ringvägen till Ängebyleden behövs för framtida 
bostads- och verksamhetsområden (T:7).  

5. Bind samman Bergslagsvägen och Järnvägsgatan  
En ny förbindelse föreslås mellan Järnvägsgatan och Bergslagsvägen  
(T:11) för att underlätta trafik som ska ledas om eller har transporter 
mot Järnvägsgatan. 

6. Minska barriäreffekten och öka trafiksäkerheten  
Trafikverket och kommunen studerar ombyggnad av Bergslagsvä-
gen, länsväg 250 genom Köpings tätort (T:10). Vägen är 
dimensionerad för tidigare trafikflöden då E18 gick rakt genom 
tätorten. Det finns en förstudie framtagen som bland annat syftar till 
att minska barriäreffekten, öka trafiksäkerheten och förbättra miljön 
genom minskat buller och attraktivare stadslandskap. Kommunen ser 
över användning och utformning av intilliggande områden och 
anslutande gator.  

7. Förbättra vägstandarden för utveckling av landsbygden 
Vägstandarden i kommunen varierar. De statliga allmänna vägarna 
mellan Köping, Kolsva och Munktorp har godtagbar standard medan 
några av de övriga är sämre. Vägar i det enskilda nätet är i behov av 
större upprustningsåtgärder. På de kommunala vägarna släpar be-
läggningsunderhållet efter.  

8. Behov av uppdaterat underlag 
Trafikplanen behöver uppdateras. 
 
 

Ställningstaganden Vägar 
► Kommunen ska verka för att E18/E20 byggs ut till motorväg 

mellan Stockholm och Göteborg (T:8).  
► Kommunen ska verka för Infart Öster, en ny infart från E18 

till tätorten Köping (T:5).  
► Mark reserveras för nya vägar mellan Ullvileden-Ängebyleden 

och Ringvägen-Ängebyleden (T:6-7). 
► Kommunen ska verka för att barriäreffekten av Bergslagsvä-

gen i Köping minskar vid ombyggnad av vägen (T:10). 
► Kommunen ska verka för högre standard på det statliga väg-

nätet på landsbygden.  
► En ny trafikplan ska tas fram.  
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Järnvägar 
Järnvägen är av betydelse för företags- och hamnverksamheten i Kö-
ping men även för näringslivet i regionen. Därför är det viktigt att 
järnvägsnätet är väl utbyggt så att godstrafiken kan fungera på ett bra 
sätt. Tågtrafiken är stommen i kollektivtrafiken och måste ges högsta 
prioritet.  
 
Två järnvägslinjer passerar genom Köpings kommun; Mälarbanan 
och Godsstråket genom Bergslagen. Båda järnvägslinjerna är av 
riksintresse, liksom växlingsbangården i Köpings hamn och de 
planerade kurvrätningarna på Mälarbanan. 
 
Mälarbanan är viktig för Köpings kommunikationer, bland annat 
med tanke på arbetspendlingen. Förbindelserna mot Stockholm som 
störs av lokaltrafik, kommer att förbättras med Citybanan som 
planeras vara klar 2017. Hela Mälarbanan kommer då att få kortare 
restider, ökad turtäthet och förbättrad punktlighet. 
 
För att ytterliga förbättra tågtrafiken mellan Göteborg och 
Stockholm finns behov av dubbelspår, dels genom Köping men även 
på andra sträckor på Mälarbanan. 
 
Kommunens viljeinriktning för järnvägar – förslag på åtgärder 

1. Kurvrätning för snabbare tågförbindelse 
I översiktsplanen från 1990 föreslås tre kurvrätningar av järnvägs-
spåren utanför Köpings tätort, vilka är riksintresse för järnväg 
(T:13). Reservaten behålls för att möjliggöra en framtida 
spårförbättring till Stockholm.  

2. Skydda järnvägen 
Intill järnvägen finns risk för urspårning, störande buller och vibrati-
oner. Ny bebyggelse bör därför inte placeras i närheten av järnvägen. 

 

Ställningstaganden Järnvägar 
►  Mark reserveras för dubbelspår och kurvrätningar av 

Mälarbanan (T:13). 
►  Inom 200 meter från befintlig järnväg och planerad kurv-

rätning ska ny bebyggelse prövas mot järnvägens intresse.  
►  Ny bebyggelse inom 30 m från befintliga järnvägar som kan 

påverka järnvägens funktion kommer normalt inte att tillåtas.  
►  Kommunen ska verka för planskild korsning vid Mälarbanan – 

Sjötullsvägen (T:11). 
►  Kommunen är positiv till att ordna spåranslutningar till indu-

striområden. 

 

 
Sjöfart 
Sjöfarten har stor betydelse för näringslivet. Avlastning av vägtrans-
portnätet, utveckling mot mer närsjöfart och ökad handel, inte minst 
österut, innebär att hamnarnas betydelse för en hållbar utveckling 
kommer att växa. 
 
Regeringen har beslutat att satsa på en utbyggnad av slussen i Söder-
tälje. Det betyder att större fartyg, 160x23x7 meter, kan nå hamnarna 
i Köping och Västerås och att både sjöfart och näringsliv i regionen 
kan utvecklas. Det innebär också att lands- och järnvägsnätet avlas-
tas från godstransporter och avtappningsmöjligheterna förbättras på 
Mälaren vid extremt höga vattennivåer. Kommunen ser positivt på 
en utveckling av sjöfarten och har därför beslutat att vara med och 
finansiera utbyggnaden av Södertälje sluss inklusive fördjupning av 
Mälarfarleden. 
 
Hamnens kontakt med järnvägen i Köping möjliggör omlastning 
från järnväg till båt eller långtradare. Mälarhamnar AB som ägs av 
Köpings och Västerås kommuner driver verksamhet i djuphamnen, 
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oljehamnen och vid Norsakajen för Lantmännen. Mälarfarleden och 
Köpings hamn är av riksintresse och är viktiga för utvecklingen av 
kommunens näringsliv. 
  
Kommunens viljeinriktning för hamn och sjöfart – förslag på 
åtgärder 

1. Effekter av större fartyg 
För att möjliggöra transporter med ökat tonnage genomfördes en för-
djupning av Mälarleden under 1970-talet. Ytterligare fördjupning 
(muddring) kan komma att bli aktuell. En regional utredning behövs 
för att studera lämpligt område för uppläggning av muddermassor. 
Även de effekter som större fartyg kan få för Köpings hamn och de 
möjligheter till nya transportlösningar som öppnas för ortens 
näringsliv behöver utredas. 

2. Skydda hamnen och sjöfarten mot andra intressen 
Hamnen i Köping är av vital betydelse för företag i kommunen och 
dess omland. Förutom hamn för båttrafik är platsen också en omlast-
ningsterminal för gods på järnväg och väg. För att inte försvåra för 
hamnen får bostäder och verksamheter som är känsliga för störning 
inte lokaliseras nära hamnen. 
 
 

 

Ställningstaganden Sjöfart 
►  Hur hamnen kan utvecklas för att ta tillvara näringslivets 

framtida behov ska utredas.   
►  Nya bostäder och verksamheter som kan störas av hamnens 

verksamhet kommer normalt inte att tillåtas. 
►  Vilka effekter större fartyg får samt var upplägg för 

eventuella muddermassor från fördjupning av Mälarleden ska 

vara bör utredas regionalt (U:2).  
 

Luftfart 
I Köping finns ett sportflygfält, något trafikflyg finns inte.  I 
Västerås och Örebro finns flygplats med trafikflyg. Vid en flygplats 
finns olika skyddsområden i luftrummet för att flygverksamheten 
ska fungera säkert. Skyddsområdena för Örebro och Västerås 
flygplatser är 55 km runt flygplatserna. Området sträcker sig därmed 
in över Köpings kommun och ska uppmärksammas i samband med 
planering av höga byggnationer som t.ex. vindkraftverk och master.  
 
 

Ställningstaganden Luftfart 
►  Kommunen ska uppmärksamma skyddsområdena för Örebro 

och Västerås flygplatser. 

 

 
Gång- och cykelvägar 
Cykling och promenader har positiva effekter på miljö, trafiksäker-
het, tillgänglighet och folkhälsa. Köpings kommun har ett väl ut-
byggt cykelvägnät. 
 
Kommunens viljeinriktning för gång- och cykelvägar – förslag 
på åtgärder 

1. Köping-Kungsör 
Länsväg 250 mellan Köping och Kungsör, som idag är en 13 meter 
bred väg med gott om utrymme för cyklister, planeras för en 2+1 
väg. Trafikverket planerar för att göra det möjligt att cykla mellan 
Köping och Kungsör även efter en ombyggnation (T:3). Parallellt 
undersöks möjligheten att bygga en gång- och cykelbro från Malmön 
till Jägaråsen i Kungsörs kommun, vilket skulle förkorta cykelvägen 
Köping - Kungsör avsevärt och göra den säkrare (T:12). Gång- och 
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cykelvägen från Köpings tätort hela vägen till Malmönvägens 
vändplan ska byggas ut (T:4).  

2. Köping-Himmeta och Köping-Munktorp 
Mellan Köping och Himmeta och på del av sträckan mellan Köping 
och Munktorp finns inga säkra cykelvägar. Kommunen anser att 
sådana bör byggas (T:2, T:1). 

3. Förbättra gång- och cykelvägnätet enligt trafikplanen 
I trafikplanen finns förslag om att förbättra gång- och cykelvägnätet 
i Köpings, Kolsva och Munktorps tätorter. 
 
 

Ställningstaganden Gång- och cykelvägar 
►  Kommunen ska verka för att Trafikverket bygger cykelväg 

från Köping till Himmeta (T:2), mot Munktorp (mellan 

Erikslundsvägen och viadukten)(T:1) och utmed länsväg 250 

till Kungsör (T:3). 
► Kommunen ska verka för att tillsammans med Kungsörs 

kommun och Trafikverket bygga en gång- och cykelbro till 

Jägaråsen (T:12). 
► Kommunen ska fortsätta arbeta med att förbättra gång- och 

cykelvägnätet i enlighet med antagen trafikplan.  
 

 
Kollektivtrafik 
En väl fungerande kollektivtrafik medverkar till en positiv regional 
utveckling, se även avsnittet Järnvägar ovan.  
 

 

Ställningstaganden Kollektivtrafik 
►  Kommunen ska verka för att det finns en väl fungerande 

kollektivtrafik mellan tätorterna i regionen.  
►  Den regionala och kommunala kollektivtrafiken ska beaktas 

vid fysisk planering.  

 

 
 

 
Cykelväg utmed Tunadalsgatan i Köping 
 




